
ZC ZORG
Dû IZEGEM

OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
woensdag 1$ december 2019

Aanwezig: Ann Van Essche: voorzitter
Christiaens Eveline, Clarys Balder, Depoorter Hein, Derumeaux Virginie, Hollevoet Justine,
Vandeputte Sybille, Verhaeghe Frederick, Verschoot Nick: leden
Desimpel Bart: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Algemene punten

Al. BESTUUR - aanvaarding notulen zitting 27/11/2019: aktename

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. neemt akte van de aanvaarding van de notulen van de zitting van de raad van bestuur van

27/11/2019.

A2. FINANCIEN - betalingslijsten Zorg Izegem: aktename / goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. neemt akte van de betaallijsten m.b.t. exploitatie-uitgaven met de nummers 2019/208 tot en

met 2019/223.

A3. OVERHEIDSOPDRACHTEN - toetreding tot het raamcontract stad Brugge betreffende de
postdiensten: bespreking

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend tot effectieve toetreding tot het “Raamcontract van stad Brugge

voor de postverwerking via een aankoopcentrale tot 31/12/2023”, gegund aan de firma

bpost.
Art. 2 Dit besluit zal samen met het implementatieformulier worden meegedeeld aan stad Brugge

en aan de firma bpost.

A4. OVERHEIDSOPDRACHTEN - vervanging zetels/relaxzetels kamers en leefruimtes WZC: goedkeuring
gunning

De raad van bestuur,
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Besluit, éénparig
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van

11 december 2019, opgesteld door Centrale Administratie.
Art. 2 Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art. 3 De opdracht “Relaxzetels kamers/leefruimte wzc de Plataan” wordt gegund aan de

economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde
Lott and more, Molenstraat 46 te 9340 Impe-Offerte - BASIS, tegen het nagerekende en
verbeterde offertebedrag van € 103.700,00 excl. btw of € 125.477,00 md. 21% btw.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 2 maanden.

Art. 4 Goedkeuring en betaalbaarstelling van de factuur wordt gedelegeerd aan de algemeen
directeur.

Art. 5 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2019/004.

A5. OVERHEIDSOPDRACHTEN - vervanging tafels en stoelen afdelingen Ensor, Matisse, Delvaux en
Picasso in het WZC: goedkeuring gunning

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van

11 december 2019, opgesteld door Centrale Administratie.
Art. 2 Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art. 3 De opdracht “Tafels en stoelen leefruimten wzc de Plataan” wordt gegund aan de economisch

meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Eurochair
Ptojects NV, Beverensestraat 33 te 8850 Ardooie-Offerte - VARIANTE, tegen het nagerekende
en verbeterde offertebedrag van € 23.521,50 excl. btw of € 28.461,02 mcl. 21% btw.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 2 maanden.

Art. 4 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2019/005.

A6. PERSONEEL - wijziging rechtspositieregelingen instellingspersoneel en niet-instellingspersoneel:
definitieve goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art.1 In de rechtspositieregeling van het niet-instellingspersoneel van Zorg Izegem worden

volgende artikels als volgt vervangen:

Hoofdstuk VI. De sociale voordelen
Afdeling 1. De maaltijdcheques
Art. 233
Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. Vanaf 01/01/2020 bedraagt de waarde van
één maaltijdcheque 6,5 €. De werkgeversbijdrage bedraagt 5,41 €.
Bij onvolledige prestaties of prestaties die niet geleverd zijn gedurende het werkjaar, wordt
het aantal maaltijdcheques op jaarbasis pro rata verminderd.

Afdeling III. De vergoeding van de kosten voor het woon- werkverkeer
Art. 238
Het personeelslid ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding per afgelegde kilometer
wanneer hij de afstand van en naar het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets. De
vergoeding is gelijk aan het maximale bedrag dat op grond van de fiscale wetgeving en
socialezekerheidswetgeving is vrijgesteld van belasting en sociale bijdragen.

Art.2 In de rechtspositieregeling van het instellingspersoneel van Zorg Izegem worden volgende
artikels als volgt vervangen:
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Hoofdstuk VI. De sociale voordelen
Afdeling 1. De maaltijdcheques
Art. 233
Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. Vanaf 01/01/2020 bedraagt de waarde van
één maaltijdcheque 6€. De werkgeversbijdrage bedraagt 4,91 €.
Bij onvolledige prestaties of prestaties die niet geleverd zijn gedurende het werkjaar, wordt
het aantal maaltijdcheques op jaarbasis pro rata verminderd.

Afdeling III. De vergoeding van de kosten voor het woon- werkverkeer
Art. 238
Het personeelslid ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding per afgelegde kilometer
wanneer hij de afstand van en naar het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets. De
vergoeding is gelijk aan het maximale bedrag dat op grond van de fiscale wetgeving en
socialezekerheidswetgeving is vrijgesteld van belasting en sociale bijdragen.

Art.3 Deze wijzigingen gaan in voege op 01/01/2020.

A7. PERSONEEL - 2de pensioenpijler contractanten — verhoging van de bijdrage van 2% naar 3% van het
pensioengevend jaarloon voor het niet-instellingspersoneel: definitieve goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art.1 Met ingang van 01/01/2020 wordt de pensioentoelage door de werkgever in het kader van

het aanvullend pensioenstelsel van het niet-instellingspersoneel van Zorg Izegem, verhoogd
van 2% tot 3% van het pensioengevend jaarloon.

A8. PERSONEEL - wedden- en lonensoftware Personeelsdienst — overeenkomst met lnfohos Solutions
NV: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art.1 Het voorstel van overeenkomst Zorg Izegem — Infohos Solutions NV m.b.t. het gebruik van de

HRM-softwaremodule van Infohos door Zorg Izegem, met een looptijd van vier jaar, wordt
goedgekeurd.

A9. WZC DE PLATAAN - coördinerend en raadgevend arts (CRA) — bespreking en besluitvorming

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig
Art. 1. Aan Huisartsenkring Izegem-Ingelmunster-Lendelede wordt ter kennis gebracht:

o dat akte wordt genomen van de weigering tot aanpassing van het Charter, en dat deze
beslissing wordt gerespecteerd.

o dat voor aanstelling van een nieuwe CRA daardoor dient teruggegrepen te worden naar
de bepalingen van het originele Charter;

o dat Zorg Izegem de oproep aan kandidaten zo ruim mogelijk wil organiseren, waarbij
Zorg Izegem het niet als een belemmering beschouwt dat een kandidaat-CRA reeds in
een andere instelling een CRA-mandaat bekleedt, of dat een collega-huisarts behorend
tot dezelfde groepspraktijk als de kandidaat-CRA reeds in een andere instelling een CRA
mandaat bekleedt.

o Dat kandidaat-CRA’s zullen worden uitgenodigd tot het toelichten van hun kandidatuur
op de zitting van de Raad van Bestuur van 25/03/2020

Art. 2. In afwachting van de aanstelling van een nieuwe CRA in zitting van 25/03/2020 wordt het
lopende mandaat van Ur. Devolder als CRA verlengd tot en met 31/03/2020.
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AlO. GAW DE RODE POORT - organisatie na vertrek huisbewaarder: besluitvorming

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. De raad van bestuur keurt de voorziene maatregelen m.b.t. de werking zonder inwonend

huisbewaarder van de assistentiewoningen Rode Poort goed.
Art. 2. Voor een eventueel gebruik van de vrijkomende huisbewaarderswoning door de Woondienst

regio Izegem in het kader van het Sociaal Verhuurkantoor dient overleg georganiseerd te
worden met de Woondienst.

All. Mededelingen en varia - algemeen

Er worden geen algemene mededelingen en variapunten behandeld.

Persoonsgebonden punten

Pl. PERSONEEL - kennisname besluiten algemeen directeur in het kader van zijn
aanstellingsbevoegdheid

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. neemt akte van de lijst met personeelsbeslissingen, genomen in het kader van de

gedelegeerde aanstellingsbevoegdheid sinds de vorige zitting van de raad van bestuur.

P2. BEHEER INSTELLINGEN EN THUISDIENSTEN - aktenames en besluitvorming m.b.t. individuele
dienstverlening

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig
Art. 1. neemt akte van alle ter mededeling voorgelegde info m.b.t. de residentiële

ouderenvoorzieningen en thuisdiensten.
Art. 2 de opname op de actieve wachtlijst (‘korfje’) van wzc De Plataan, met bijhorende

voorgestelde individuele betalingsregeling wordt goedgekeurd voor:
xxxxxxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxxxxxx -

xxxxxxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxxxxxx
Art. 3. In het dossier van xxxxxxxxxxxxxxx, bewoonster van WZC De Plataan, wordt besloten

o dat de vraag tot tussenkomst in de maandelijkse verblijfsfactuur zal worden voorgelegd
aan OCMW Izegem

o dat op de vraag van de zoon tot ontbinding van de persoonlijke hoofdelijke schriftelijke
borgstelling niet wordt ingegaan;

o dat de vraag tot ontbinding van de persoonlijke hoofdelijke schriftelijke borgstelling enkel
opnieuw kan voorgelegd worden bij volledige duidelijkheid omtrent het bedrag dat de
borgsteller bij wijze van schenking heeft ontvangen van xxxxxxxxxxxxxxx.

P3. PERSONEEL - woonzorgcentrum De Plataan: aanstelling directeur

De raad van bestuur,

Besluit, na geheime stemming, met éénparigheid van stemmen:
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Art. 1. xxxxxxxxxxxxxxx, geboren op xxxxxxxxxxxxxxx en wonende xxxxxxxxxxxxxxx, wordt
opgenomen op de werfreserve voor de functie van directeur woonzorgcentrum.
Deze werfreserve is geldig van 18/12/2019 tot en met 17/12/2020.

Art. 2. xxxxxxxxxxxxxxx wordt vanuit de werfreserve voor de functie van directeur woonzorgcentrum
aangesteld als directeur van woonzorgcentrum De Plataan, in contractueel verband, met een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met prestatieduur 38/38, en dit met ingang van
01/05/2020.

Art. 3. Aan betrokkene zal een wedde uitbetaald worden, berekend volgens de functionele loopbaan
A4a-A4b, overeenkomstig de bezoldigingsregeling van toepassing binnen Zorg Izegem.

Art. 4. De wettelijke voorziene schriftelijke arbeidsovereenkomst tussen het bestuur en betrokkene
zal hiertoe worden opgemaakt.

P4. PERSONEEL - aanwerving administratief medewerker C1-C3 met prestatieduur 0,8 vte: principiële
goedkeuring opstart aanwervingsprocedure

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. De opstart van een aanwervingsprocedure, gericht op de aanstelling van een administratieve

medewerker C1-C3 in contractueel verband met 0,8 vte prestatieduur wordt goedgekeurd.
De concrete organisatie en opvolging wordt overgedragen aan de algemeen directeur, in het
kader van zijn aanstellingsbevoegdheid.

P5. Mededelingen en varia - persoonsgebonden punten
5.1. PERSONEEL — terbeschikkingstelling van statutaire personeelsleden door OCMW Izegem aan
Zorg Izegem: aanvaarding

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art.1 De volledige terbeschikkingstelling op 01/01/2020 door OCMW Izegem aan Zorg Izegem van

volgende statutaire medewerkers wordt aanvaard:
o xxxxxxxxxxxxxxx, personeelsconsulent, voltijdse prestatieduur
o xxxxxxxxxxxxxxx, beleidsmedewerker personeel, voltijdse prestatieduur.

Art. 2 De haiftijdse terbeschikkingstelling op 01/01/2020 door OCMW Izegem aan Zorg lzegem van
xxxxxxxxxxxxxxx, voormalig OCMW-secretaris van OCMW lzegem, wordt aanvaard.
Deze halftijdse terbeschikkingstelling dient samen gezien te worden met de haiftijdse
terbeschikking-stelling van betrokkene door OCMW Izegem aan Zorg lzegem waartoe reeds
op 29/11/2017 werd beslist door de OCMW-raad en de raad van bestuur van Zorg Izegem.

P5. Mededelingen en varia - persoonsgebonden punten
5.2. PERSONEEL — overdracht van statutair personeelslid door stadsbestuur Izegem aan Zorg Izegem:
aanvaarding

De raad van bestuur,

Besluit, na geheime stemming, met eenparigheid van stemmen:

Art. 1 Met ingang van 01/01/2020 wordt xxxxxxxxxxxxxxx, coördinator buitenschoolse kinderopvang
en statutair in dienst van stadsbestuur Izegem, overgenomen door Zorg Izegem.

Art. 2 Het overgedragen personeelslid behoudt de rechten en anciënniteit die zij zou hebben of
verkregen zou hebben op grond van de rechtspositieregeling die van toepassing is op het
ogenblik van de overname als zij in haar dienst van herkomst het ambt dat zij bij overplaatsing
bekleedde, verder had uitgeoefend.
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Namens de raad van bestuur

Bart Desimpel

ZORG
DIZEGEM

Ann Van Essche

VoorzitterAlgei
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